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My No

ඔෙබ් අංකය

දිනය
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A¸A :

Your No

Date

2012.10.08

සියළුම අමාතාංශ ෙල්කම්වරුන්,
දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් හා
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්.

2013 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් - ( ඒකාබද්ධ ෙසේවය)
රාජ කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවය, ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ
ෙසේවය, කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය, ඒකාබද්ධ රියදුරු ෙසේවය.
ෙම් සමග අමුණා ඇති උපෙල්ඛණෙය් සඳහන් මාරුවීම් 2013.01.01 දින ෙහෝ නිලධරයන්ෙග්
නම්වලට ඉදිරිෙයන් දක්වා ඇති දින සිට කියාත්මක වන පරිදි අනුමත කරමි. ෙම් බව අමාතාංශෙය් /
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අදාල නිලධරයන් ෙවත දන්වා නියමිත දිනෙය්දී අභිනව කාර්ය ස්ථානෙය් වැඩ භාර
ගන්නා ෙලස ඔවුන්ට දැනුම් ෙදනු මැනවි. රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව / අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව / මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ස්ථානවලට ස්ථාන මාරු කරන ලද
නිලධරයන්ෙග් ස්ථාන මාරු කියාත්මක විය යුත්ෙත් අදාල ආයතන පධානීන්ෙග් එකඟත්වයට යටත්ව
බවද දන්වමි.
02.

දැනට ෙසේවය කරන කාර්ය ස්ථානෙය් නියමිත කාලය සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති නිලධරයන්ට ෙමම

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ෙවනුෙවන් ගමන් වියදම් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්. නියමිත කාලය සම්පූර්ණ කර ඇති
නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය් සඳහන් විධිවිධානවලට යටත්ව ගමන් වියදම් ෙගවිය යුතු
ෙව්. උපෙව්ශන දීමනා ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
03.

ඒකාබද්ධ

ෙසේවා

ස්ථානමාරු

නිෙයෝගවලට

යටත්

යම්

කිසි

නිලධරෙයකුට

ඔබ

අමාතාංශෙය්/ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටුවා ඇති අභන්තර ස්ථාන මාරු මණ්ඩල මගින් ද අභන්තර මාරු
කිරීම් සඳහා නිෙයෝග නිකුත්කර ඇත්නම් එහිදී ඒකාබද්ධ ෙසේවා ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයන් කියාත්මක විය
යුතු ෙව්. එෙසේ වුවද නිලධරයන්ෙග් ඉල්ලීම මත අමාතාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු අවශතාවයන් මත
අමාතාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු විසින් දී ඇති ස්ථාන මාරු නිෙයෝග කියාත්මක විය යුතු යැයි ඔබ අදහස්
කරන්ෙන් නම් ෙමම ලිපිෙය් 07 වන ෙඡ්දෙය් සඳහන් වන දිනට ෙපර ඔබෙග් නිර්ෙද්ශ ද ඇතිව අදාල
ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර උපෙදස් ලබා ගැනීම මැනවි.

04.

ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් කිරීෙම්දී මාරුවීම් කමිටුව විසින් අනුගමනය කරන ලද ස්ථාන මාරු පරිපාටිය,

2012.06.25 දිනැති අංක 01/2012 දරන ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛය සමග ෙම් වන විටත් ඔබ ෙවත එවා
ඇත. ෙම් සමග ඇති ස්ථාන මාරුවීම් නිෙයෝග, මාරුවීම් ඉල්ලා තිබූ සියළුම නිලධරයන්ට දැනගැනීමට
සැලැස්විය යුතු ෙව්.
05.

ෙමම ස්ථාන මාරු නිෙයෝගවලට යටත් නිලධරෙයකුට 2012.12.31 දින දක්වා කල් දමන ලද මීට

ඉහතදී නිකුත් කර ඇති ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයන් ෙව් නම් එවැනි නිලධරයකුට නැවත 2013 වාර්ෂික ස්ථාන
මාරු නිෙයෝග මගින් ෙවනස් ස්ථාන මාරු නිෙයෝගයක් ලබාදී ඇත්නම් එහිදී ෙපර ස්ථාන මාරු නිෙයෝගය
බල රහිත වන බව සලකන්න.
06.

ෙමම ස්ථාන මාරු පරිපාටිෙයහි ෙහෝ ඒකාබද්ධ ෙසේවා චකෙල්ඛ 01/2012 ෙහෝ රාජ ෙසේවා

ෙකොමිෂන් සභාෙව් අංක 1589/30 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් කාර්ය පටිපාටික රීති (කාණ්ඩ අංක 1) හි
XVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධානවලට අනුකූලව තමන්ෙග් ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් පිළිබඳව වාර්ෂික ස්ථානමාරු
කමිටුෙව් අවධානයට ෙයොමු වී ෙනොමැත්ෙත් නම් පමණක් ඒ අනුව කරුණු ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
07.

කරුණු දැන්වීෙම් ඉල්ලුම් පතෙයහි ආදර්ශ ආකෘති පතයක් ෙම් සමග අමුණා ඇත. ඉල්ලීම්

සම්බන්ධෙයන් සලකා බැලීමට එම ආදර්ශ ආකෘති පතය අනුව සකස් කර ගත් ඉල්ලුම්පත් 2012.10.30
දිනට පථම එවන ෙමන් කරුණාෙවන් දන්වමි. එදිනට පසුව ලැෙබන ඉල්ලීම් පිළිබඳව සලකා ෙනොබලන
බවද අදාල නිලධරයන්ට දැන්විය යුතු ෙව්. තවද ස්ථානමාරු ෙල්ඛනෙය් අදාල නිලධරයා ඉදිරිෙයන්
සඳහන්කර ඇති ෙසේවක අංකය (Employer No.) ඉල්ලුම්පෙත් සඳහන්කර ෙනොමැති අයදුම්පත් සලකා
ෙනොබලන බවද දන්වමි.
08.

ඔබ අමාතාංශෙයන් / ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පිටතට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති නිලධාරීන්,

අනුපාප්තිකයන් පැමිෙණන ෙතක් රඳවා ෙනොෙගන නියමිත දින නව ෙසේවා ස්ථානෙය් රාජකාරී භාරගැනීමට
හැකි වන ෙසේ මුදා හැරීමට කටයුතු කරන ෙලස දන්වන අතර ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් පමාදෙයන් ෙතොරව
කියාත්මක කල යුතු බැව් ද දන්වමි. විධිමත් අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙමම ස්ථාන මාරුවීම් නිෙයෝග පැහැර
හැර සිටින නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් 01/2012 චකෙල්ඛෙය් 10 වගන්තිය අනුව කටයුතු කල හැකි බවද
දන්වමි.

බී.පී.පී.එස්.අෙබ්ගුණරත්න,
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂ ජනරාල්.

2013 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධෙයන් සමාෙලෝචන කමිටුව ෙවත කරණු දැක්වීෙම් ඉල්ලුම් පතය

අමාතාංශය :- ......................................................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තුව :- ...............................................................................

ඒකාබද්ධ ෙසේව ා අධක්ෂ
ජනරාල්ෙග් මාරුවීම්
ෙල්ඛණෙය් ෙසේවක අංකය:.......................................

(අ) නිලධාරියා විසින් සම්පූර්ණ කල යුතුය.
01.

I. නිලධාරියාෙග් සම්පූර්ණ නම (පැහැදිලි අකුරින්).

02.

....................................................................................................................මහතා/මිය/ෙමනවිය
II. ස්ථිර ලිපිනය:...................................................................................................................................................
III. පදිංචි ස්ථානෙය් ලිපිනය :...................................................................................................................................................
IV. 2012 වර්ෂෙය් පදිංචි ස්ථානය ෙවනස් වන්ෙන් නම් නව පදිංචි ස්ථානෙය් ලිපිනය:...................................................................................................................................................
ස්ථානමාරු කරන ලද ෙසේව ා ස්ථානය :-.......................................................................................

03.

තනතුර හා ෙශේණිය :- ................................................................................................................
ෙසේවයට ඇතුලත්වූ දිනය
:-............................................
ෙශේණියට ඇතුලත්වූ දිනය
:-............................................
උපන් දිනය
:-............................................
2012.12.31 දිනට වයස අවු. :-............................................
ෙසේවා විස්තර
..........................
..........................

පත්වූ දිනය
........................
........................

ෙසේවා ස්ථානය සිට/දක්වා
...........................................................................
...........................................................................

04.

මා ඉල්ලා සිටිනුෙය් දී ඇති ස්ථාන මාරුවීම අවලංගු කිරීමටය./සංෙශෝධනය කිරීමටය./ ස්ථාන
මාරුවක් ලබා ෙදන ෙලසය.

05.

ඉදිරිපත් කරණු ලබන කරණු :- (පසුපිෙටහි සඳහන් කරන්න)

06.

ස්ථාන මාරුව සංෙශෝධනය කලයුතු / ලබාදිය යුතු ෙසේවා ස්ථානය:අමාතාංශය :-............................................................................................................................
ෙදපාර්තෙම්න්තුව :-....................................................................................................................
දිනය :--------------------

(ආ)

......................................
නිලධාරියාෙග් අත්සන

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් නිරීක්ෂණ :I. කාර්යාල ෙතොරතුරු අනුව ඉහත විස්තර නිවැරදි ෙව්.
සඳහන් කළයුතු විෙශේෂ කරුණු ඇත/නැත (ඇත්නම් පහත දක්වන්න)
.............................................................................................................................................
II. ඉහත සමාෙලෝචන කරුණු දැක්වීෙම් ඉල්ලුම් පතය නිර්ෙද්ශ කරනු ලැෙබ්/ෙනොලැෙබ්.
දිනය :-...........................

.....................................................
අමාතාංශ ෙල්කම්/ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් අත්සන.

( අනවශ වචන කපා හරින්න. සම්පූර්ණ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙනොකල අයදුම්පත් සමාෙලෝචන
කමිටුව විසින් සළකා බලනු ෙනොලැෙබ්. වැඩි විස්තර ඇත්නම් පසුපිට සඳහන් කරන්න)

රාජ පරිපාලන හා ස් ව ෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÁüÚõ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ
Ministry of Public Administration and Home Affairs
නිදහස් චතුරසය, ෙකොළඹ 07. Í¾óAÃ ºÐì¸õ, ¦¸¡ØõÒ 07. Independence Square, Colombo 07.
ß~_ru
¦¾¡¨Ä§ÀH :
Telephone

{¨aŒ WŠ_}
±ÉÐ Ä :
My No

(94) 011-2696211-13

ෆැක්ස්
Y-¨Pල්‹
¨‚O Wmú}
¦ÀìŠ : (94) 011-2695279 −-¾À¡ø : secretary@pubad.gov.lk −¨½ò¾Çõ : www.pubad.gov.lk
Fax
E - mail
Web Site

COM2/TRANS/03/2012

]¨C WŠ_}
¯ÁÐ Ä :
Your No

Ýu}
A¸A :
Date

2012.10.08

«Ãº «¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û,
«Ãº¡í¸ «AÀ÷¸û/ Á¡Åð¼ ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û
A¨½ì¸Ç ¾¨ÄÅ÷¸û Â¡ÅÕìÌõ,
2013
2013 ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸û (−
(−¨½ó¾ §º¨Å)
«Ãº¡í¸
«Ãº¡í¸ Ó¸¡¨ÁòÐÅ ¯¾CÂ¡Ç÷ §º¨Å, −Äí¨¸ ¾¸Åø ¦¾¡¼÷À¡¼ø ¦¾¡LøÑðÀ
§º¨Å, «ÖÅÄ¸ô ÀMÂ¡Ç÷ §º¨Å, −¨½ó¾ º¡ÃA¸û §º¨Å
−òÐ¼ý −¨½òÐûÇ «ð¼Å¨½Iø ÌKôFÎõ −¼Á¡üÈí¸¨Ç 2013.01.01
¬ó A¸A «øÄÐ «ÖÅÄ÷¸Dý ¦ÀÂ÷¸ÙìÌ Ó ýÉ¡ø ÌKôF¼ôÀðÎûÇ A¸A
¦¾¡¼ì¸õ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎõ Åñ½õ «íX¸EìBý§Èý. −Ð ¦¾¡¼÷À¡¸ «¨ÁîÍ/
A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø ¯ûÇ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCòÐ ¯EÂ A¸AIø ÒAÂ §º¨Å
J¨ÄÂòAø ¸¼¨ÁìÌî ºã¸ÁDìÌõ ÀÊÔõ «KCì¸×õ.
«Ãº¡í¸ §º¨Å
¬¨½ìÌØ/ −Äïº, °Æø ÌüÈîº¡ðÎ ÒÄÉ¡ö× ¬¨½ìÌØ/ §¾÷¾ø A¨½ì¸Çõ
¬BÂ −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈõ ¦ÀüÈ «ÖÅÄ÷¸Dý −¼Á¡üÈí¸û ¯EÂ JÚÅÉò
¾¨ÄÅ÷¸Dý −½ì¸òAüÌ «¨ÁÂ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎ¾ø §ÅñÎõ ±ýÀ¨¾Ôõ
¦¾ECòÐì ¦¸¡ûBý§Èý.
02.
¾ü§À¡Ð ÀMÂ¡üÚõ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÃ¡¾
«ÖÅÄ÷¸ÙìÌ −ùÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ôÀ¼
Á¡ð¼¡Ð.
¾ü§À¡Ð §º¨ÅÂ¡üÚõ −¼òAø ¯EÂ ¸¡Äò¨¾ â÷òA ¦ºöAÕìÌõ
«ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ÌKôFðÎûÇ ²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ
FÃÂ¡½î ¦ºÄ× ¦ºÖò¾ø §ÅñÎõ. fÅ§É¡À¡Â ÀÊ ¦ºÖò¾ôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð.
03.
−¨½ó¾
§º¨Å¸Dý
−¼Á¡üÈ
¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ
«¨ÁÂ
±Å§ÃÛõ
«ÖÅÄÕìÌ ¾í¸ÇÐ «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ¬BÂÅüKø «¨Áì¸ôÀðÎûÇ ¯ûÇ¸
−¼Á¡üÈ º¨À¸Ç¡Öõ ¯ûÇ¸ −¼Á¡üÈí¸Ùì¸¡É ¸ð¼¨Ç¸û ÅÆí¸ôÀðÊÕôFý,
«¾ý §À¡Ð «¨ÁîHý −¨½ó¾ §º¨Å¸û −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¦ºÂüÀÎ¾ø
§ÅñÎõ.
¬IÛõ
«ÖÅÄ÷¸Dý
§ÅñÎ§¸¡ÙìÌ
«¨ÁÂ
«¨ÁîÍì¸û/
A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüKý §¾¨Åì§¸üÀ «¨ÁîÍì¸û/ A¨½ì¸Çí¸û ±ýÀÅüÈ¡ø
ÅÆíBÔûÇ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼ §ÅñÎ¦ÁÉ ¾¡í¸û ¸ÕÐÅ¾¡¸ −Õó¾¡ø −ì¸Ê¾òAý ÀóA 07ø ÌKôFðÎûÇ A¸AìÌ ÓýÉ÷ ¾í¸ÇÐ
ÀEóÐ¨Ã¸Ù¼ý ºõÀó¾ôÀð¼ §ÅñÎ§¸¡û ÀüKÂ §ÁÄA¸ ¬§Ä¡º¨É¸¨Ç ¦ÀüÚì
¦¸¡ûÇ×õ.

04.
−ó¾
−¼Á¡üÈí¸¨Ç
§Áü¦¸¡ûÙõ§À¡Ð
−¼Á¡üÈ
º¨À¸Ç¡ø
¸¨¼FÊì¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ Að¼õ ¾ü§À¡¨¾ìÌ 2012.06.25 ¬õ A¸AÂ 01/2012 ¬õ −Äì¸ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸Ô¼ý ¾í¸ÙìÌ «ÛôF ¨Åì¸ôÀðÎûÇÐ. −òÐ¼ý
¯ûÇ
−¼Á¡üÈì¸ð¼¨Ç¸¨Ç
−¼Á¡üÈí¸û
§¸¡EIÕó¾
º¸Ä
«ÖÅÄ÷¸Ùõ «KóÐ ¦¸¡ûÅ¾ü¸¡É ¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÙ¾ø §ÅñÎõ.
05.
−ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸ÙìÌ «¨ÁÅ¡¸ «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕì¸¡É −¼Á¡üÈõ
2012.12.31 ¬ó A¸A Å¨Ã Fü§À¡¼ôÀðÊÕó¾¡ø −¾üÌ ÓýÉ÷
ÅÆí¸ôÀð¼ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û −ÕôFý, «ùÅ¡È¡É «ÖÅÄ÷ ´ÕÅÕìÌ ]Ç×õ 2013
ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ãÄõ §ÅÚ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç ÅÆíB −ÕôFý
«¾ý §À¡Ð ÓýÉ÷ ÅÆíBÂ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸û ÅÖÅüÈ¾¡B CÎõ ±ýÀ¨¾
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇ×õ.
06.
−ó¾ −¼Á¡üÈ Að¼òAø «øÄÐ −¨½ó¾ §º¨Å¸û ÍüÈKì¨¸ −Ä. 01/2012
«øÄÐ «Ãº¡í¸ §º¨Å ¬¨½ìÌØCý 1589/30 ¬õ −Äì¸ «A C§º¼ Å÷ò¾Á¡Éô
ÀòAE¨¸Iý ¿¼ÅÊì¨¸ Ó¨È CA (¦¾¡ÌA −Ä 1)ý «òAÂ¡Âõ xviii −ý
²üÀ¡Î¸ÙìÌ «¨ÁÂ ¾ÁÐ −¼Á¡üÈ §¸¡Eì¨¸¸¨Ç ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈî º¨À
¸ÅÉòAø ¦¸¡ûÇCø¨Ä¦ÂNø ÁðÎõ «¾ý FÃ¸¡Ãõ CÀÃí¸¨Ç ºÁ÷ôFì¸
ÓÊÔõ.
07.
CÀÃí¸û ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀô ÀÊÅòAý Á¡AEôÀÊÅ¦Á¡ýÚ −òÐ¼ý −¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ. §ÁýÓ¨È_Î¸û ¦¾¡¼÷À¡¸ ¸ÕòAø ¦¸¡ûÅ¾üÌ «õÁ¡AE
ÀÊÅòAü¸¨ÁÂ ¾Â¡Eò¾ Cñ½ôÀÀÊÅí¸¨Ç 2012/10/30 ¬õ A¸AìÌ Óý ±ÉìÌ
«ÛôF ¨ÅìÌõÀÊ ¾¡ú¨ÁÔ¼ý ¦¾ECôÀÐ¼ý «ý¨ÈÂ A¸AìÌ FýÉ÷
B¨¼ì¸ô¦ÀÚõ
§ÅñÎ¾ø¸û
¸ÅÉòAü
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡¦¾ýÀ¨¾Ôõ
ºõÀó¾ôÀð¼ «ÖÅÄ÷¸ÙìÌ «KCò¾ø §ÅñÎõ. §ÁÖõ −¼Á¡üÈôÀðÊÂOø
¯EÂ «ÖÅÄÕìÌ ÓýÉ¡ø ÌKôFðÎûÇ «ÖÅÄ÷ −Äì¸õ (Employer No) §Áý
Ó¨È_ðÎ
Cñ½ôÀôÀÊÅòAø
ÌKôF¼ôÀ¼¡¾
Cñ½ôÀí¸û
¸ÅÉòAü
¦¸¡ûÇôÀ¼Á¡ð¼¡Ð ±ýÀ¨¾Ôõ ¦¾ECòÐì ¦¸¡ûBý§Èý.
08.
¯í¸û «¨ÁîÍ/ A¨½ì¸Çõ ±ýÀÅüKø −ÕóÐ ¦ÅD −¼í¸ÙìÌ −¼Á¡üÈí¸û ÅÆíB −ÕìÌõ «ÖÅÄ÷¸¨Ç ÀAÄ¡û ÅÕõ Å¨Ã ¨ÅòAÃ¡Áø ¯EÂ
A¸AIø ÒAÂ §º¨Å J¨ÄÂòAø ¸¼¨Á¨Â ¦À¡Úô§Àü¸ ÜÊÂÅ¡Ú CÎCôÀ¾ü¸¡É
¿¼ÅÊì¨¸¸¨Ç §Áü¦¸¡ûÇ §ÅñÎ¦ÁÉ «KÂò¾ÕÅÐ¼ý −ó¾ −¼Á¡üÈí¸û
¾¡Á¾GýK
¿¨¼Ó¨ÈôÀ¼
§ÅñÎ¦ÁÉ×õ
«KÂò¾ÕBý§Èý.
Ó¨Èº¡÷
«ÛÁAIýK −ó¾ −¼Á¡üÈ ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ]Úõ «ÖÅÄ÷¸û ¦¾¡¼÷Fø ÍüÈKì¨¸
−Ä. 01/2012 −ý 10 ¬õ FÃ¸¡Ãõ ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îì¸ ÓÊÔ¦ÁýÀ¨¾Ôõ «KÂò
¾ÕBý§Èý.

´ôÀõ/ F.\.F.±Š.«§ÀÌ½ÃòÉ
−¨½ó¾ §º¨Å¸û ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸õ

2013
2013 ÅÕ¼¡ó¾ −¼Á¡üÈí¸û ¦¾¡¼÷À¡¸
¦¾¡¼÷À¡¸ ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨Àì¸¡É
CÀÃí¸û ºÁ÷ô
ºÁ÷ôFìÌõ Cñ½ôÀÀÊÅõ
Cñ½ôÀÀÊÅõ
«¨ÁîÍ: ................................................
A¨½ì¸Çõ: .........................................

−¨½ó¾

§º¨Å¸û
ÀMôÀ¡Ç÷ ¿¡Â¸òAý −¼Á¡üÈô ÀA§ÅðÊý
«ÖÅÄ÷ −Äì¸õ:

(«)«ÖÅÄÃ¡ø â÷òA ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ.
01. I.
«ÖÅÄEý ÓØô ¦ÀÂ÷(¦¾DÅ¡É ±ØòAø)AÕ/ AÕÁA/ ¦ºøC :
......................................................................
II.
JÃó¾Ã Ó¸ÅE :
..........................................................................................................
III.
ÅAC¼òAý Ó¸ÅE :
..........................................................................................................
IV.
2012 ¬ñÊø ÅAC¼õ Á¡ÚÁ¡Iý ÒAÂ ÅAC¼òAý Ó¸ÅE :
...........................................................................................................
02. −¼Á¡üÈõ ¦ºöÂôÀð¼ −¼õ ..........................................................
03. À¾C ÁüÚõ ¾Ãõ :-.................................................
§º¨ÅIø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ...............................
¾ÃòAø ¯ð§º÷ó¾ A¸A :- ....................................
FÈó¾ A¸A
:- .............................................
2012.12.31 A¸AIø ÅÂÐ :- ...................................
§º¨Å CÀÃí¸û
.........................
.........................

JÂGì¸ôÀð¼
A¸A
.............................
.............................

§º¨ÅJ¨ÄÂõ −ÕóÐ/Å¨Ã
............................................
............................................

04. ¾ÃôÀðÎûÇ −¼Á¡üÈò¨¾ −ÃòÐî ¦ºöÔõÀÊ/ AÕòÐõÀÊ/ −¼Á¡üÈ¦Á¡ý¨Èò
¾ÕõÀÊ ¿¡ý §¸¡ÕB§Èý.
05. ºÁ÷ôFì¸ôÀÎõ CÀÃõ (FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ)........................................
06. −¼Á¡üÈò¨¾ò AÕò¾§ÅñÊÂ/ ÅÆí¸ §ÅñÊÂ −¼õ :«¨ÁîÍ :A¨½ì¸Çõ :FÃ§¾ºõ:..............................
A¸A:..................
«ÖÅÄEý ¨¸¦Â¡ôÀõ
(¬)A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅEý «Å¾¡NôÒ¸û :
I. «ÖÅÄ¸ ¾¸Åø¸Dý ÀÊ §Áü§À¡ó¾ CÀÃí¸û ºEÂ¡É¨Å ¬Ìõ.
ÌKôF¼ §ÅñÊÂ ÓìBÂ C¼Âí¸û ¯ûÇÉ/ −ø¨Ä
(−ÕìÌÁ¡Iý X§Æ ÌKôF¼×õ)
.........................................................................................................
II. §ÁüÀÊ §ÁýÓ¨È_ðÎô ÀòAÃõ ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀÎBÈÐ/ÀEóÐ¨Ãì¸ôÀ¼Cø¨Ä.
A¸A :-..................

..................................................
«¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡Ç÷/ A¨½ì¸Çò
¾¨ÄÅEý ¨¸¦Â¡ôÀõ.
(§¾¨ÅÂüÈ
À¾í¸¨Ç
XKC¼×õ.
ÓØ¨ÁÂ¡É
¾¸Åø¸û
¯ûÇ¼ì¸ôÀ¼¡¾
Cñ½ôÀí¸û ºÁ¬§Ä¡º¨Éîº¨ÀIÉ¡ø ¸ÅÉòAü ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡Ð. ÜÊÂ
CÀÃí¸û −Õó¾¡ø FýÀì¸òAø ÌKôF¼×õ.
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම

අන අඅකය සසසවක අඅකය

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

II(අ) පනතය

ජහතක කකකතකහගහර
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ කදපහරතකමනතව බතතරමලල

වය.ඩ.ඒ ශහනත

II(ආ)පනතය

කබකදධ කටයත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ
07

ජහතක කකකතකහගහර කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

039110

ඩ. උපහල

II(ආ)පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

කබකදධ කටයත කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

6

009896

එම.එසස. කපකරරහ

I පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කමකර හහ කමකර සබඳතහ අමහතතහතශය
- කකකළඹ 05

7

030358

ජ.ඊ මහනදසර

II(අ) පනතය

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

1

020699

අය.ඒ.ඩ. ඉකලකපරම

II(අ) පනතය

2

024068

ට.ජ. ඉලතගරතන

II(අ) පනතය

3

007102

ප.එසස. කපකරරහ

4

030047

5

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම

- 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

කමකර හහ කමකර සබඳතහ
අමහතතහතශය-කකකළඹ 05

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

පහරලකමනත කටයත අමහතතහතශය බතතරමලල

II(ආ)පනතය

පහරලකමනත කටයත
අමහතතහතශය-බතතරමලල

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල

කක.කක. හනබණඩහ

II(අ) පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-හහරසසපතතව

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

011457

ආර. ජ. ප. සමනකසසන

II(අ) පනතය

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කබකදධ කටයත කහරයහලය - මහනවර

13

027120

ඩබලව.ප වනගසරය

II(ආ)පනතය

කබකදධ කටයත කහරයහලය-මහනවර

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය හහරසසපතතව

14

003309

ආර.කක.ඒ. ලලත

I පනතය

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව-කකකළඹ
07

ආගමන හහ වගමන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 10

15

009099

ඊ.එසස. කසකයසහ

I පනතය

ආගමන හහ වගමන
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

16

004782

එච.එච. වමලසර

I පනතය

කදශය වවදත අමහතතහතශය-කකකළඹ 08

වකදශ කටයත අමහතතහතශය - කකකළඹ 01

8

031236

ප.ඩබලව. කරතශ

II(ආ)පනතය

9

031384

බ.කජ ජවශහතත

I පනතය

10

039218

කක.ව.එසස ජයරතන

11

009807

12

සවනත කරණ

Page 2 of 36

- 2013

වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

වකදශ කටයත අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කදශය වවදත අමහතතහතශය - කකකළඹ 08

කගකවජන සතවරධන දසසතක
කහරයහලය-මහතර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කදවනවර

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කදවනවර

කහරමක වදහල - මහතර

කහරමක වදහල-මහතර

කගකවජන සතවරධන දසසතක කහරයහලය මහතර

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

ඩබලව.ඒ. ගහමණ

I පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

025134

අය.එම.ඩබලව. පතරණ

II(ආ)පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

කවරළ සතරකෂණ කදපහරතකමනතව කකකළඹ 10

24

007430

ට.ජ. ජයසනදර

II(අ) පනතය

බජ සහතක කරම හහ පපලලට සතරකෂණ
මධතසසථහනය-කපරහකදණය

මහවපල ජහතක අධතහපන වදතහපඨය කපකලකගකලල

25

030118

ඩබලව. ජ. උපහල

I පනතය

මහවපල ජහතක අධතහපන
වදතහපඨය-කපකලකගකලල

බජ සහතක කරම හහ පපලලට සතරකෂණ
මධතසසථහනය - කපරහකදණය

17

011515

ඩබලව.එල. අකබසර

I පනතය

18

009313

එම.එන.එච ධරමසර

II(අ) පනතය

19

017149

එන. දලදහවතත

II(අ) පනතය

20

036316

ඩ. ජ. බනදල

II(අ) පනතය

21

002736

ඩබලව. ඩ. කජ. ව. කපකරරහ

22

006249

23

සවනත කරණ
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

26

002123

එසස. රහමනහයක

II(අ) පනතය

පශ සමපත හහ ගහමය පජහ සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

ආහහර කකකමසහරසස කදපහරතකමනතව කකකළඹ 02

27

007868

අය.එම. ජයපහල

II(ආ)පනතය

ආහහර කකකමසහරසස
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

පශ සමපත හහ ගහමය පජහ සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 03

28

023478

එච.ඩබලව. සලවහ

II(අ) පනතය

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය - කකකළඹ
07

29

029571

එම. එල. අතපතත

II(අ) පනතය

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය-කකකළඹ
07

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල

30

004389

ඩබලව.එම.ඩ.එසස. වරසතහ

II(අ) පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-උකකවල

අඩව වන නලධහර කහරයහලය - ලගගල පලකලගම

31

006605

ඩ.ජ.එම. කපකරරහ

II(අ) පනතය

අඩව වන නලධහර කහරයහලය-ලගගල පලකලගම

පහකදශය කලකම කහරයහලය - උකකවල

32

006184

ප.ඩ.ප. ජයසරය

I පනතය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

මහනවර උතර දසසතක කමකර කහරයහලය
- මහනවර

33

009241

කක.ඩබලව. පයතසසස

II(අ) පනතය

අපනයන කකෂකරම
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

34

037296

ඩබලව.බ.ට. ධමමක

II(ආ)පනතය

මහනවර උතර දසසතක කමකර
කහරයහලය-මහනවර

අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව කපරහකදණය

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

35

008247

එච.ඒ.ආර.ප. කපකරරහ

I පනතය

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ
අමහතතහතශය-කකකළඹ 02

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

36

008532

එම.ඒ. සනල

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ අමහතතහතශය කකකළඹ 02

37

008730

කක.ජ. වකජරතන

II(අ) පනතය

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - පසසබහකග
කකදරකළස

38

030276

ආර.එම.ට.බ. රහමනහයක

II(ආ)පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-පසසබහකග
කකදරකළස

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

39

004820

ඩබලව.එම.ස. බනදල

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කමකර වනද කකකමසහරසස කහරයහලය කකකළඹ 02

40

008113

ජ.ඩ. ගණරතන

II(අ) පනතය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

41

037181

ඩබලව.ප. ජගත

II(අ) පනතය

කමකර වනද කකකමසහරසස
කහරයහලය-කකකළඹ 02

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ
10

42

036670

ජ.කජ.කක.ප. කහසවහගම

II(අ) පනතය

වන සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල

43

038529

එම.ස.ඩබලව. කසසනහනහයක

II(ආ)පනතය

රබර සතවරධන කදපහරතකමනතව-කකකළඹ
02

වන සතරකෂණ කදපහරතකමනතව බතතරමලල
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

44

038988

කක.ඒ.ඩ.බ. බණඩහර

I පනතය

45

004061

එසස.ඒ. ලයනල සරවර

II(අ) පනතය

46

008927

ජ.ඒ.ඩ. කසදමරතන

I පනතය

47

009572

එසස. ජයසරයර

II(ආ)පනතය

48

009874

ඩ.එම. කරණහදහස

I පනතය

49

007091

එසස. පරමකසදත

II(අ) පනතය

50

043663

එසස. අනබලගන

I පනතය

51

009564

ආර.එම.ඒ.ඩ.ඒ.ඩබලව. රහජපකෂ

II(අ) පනතය

52

011004

එච.ඒ.ඒ. කමහරසර

II(අ) පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

රබර සතවරධන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 02

ළමහ සතවරධන හහ කහනතහ කටයත
අමහතතහතශය-නකගකගකඩ

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

ළමහ සතවරධන හහ කහනතහ කටයත
අමහතතහතශය - නකගකගකඩ

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය - කකකළඹ 10

දසසතක කලකම කහරයහලය-මනනහරම

පහකදශය කලකම කහරයහලය - මනනහරම

පහකදශය කලකම කහරයහලය-මනනහරම

දසසතක කලකම කහරයහලය - මනනහරම

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-නවරඑළය

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල

සවනත කරණ
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

සවනත කරණ

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - නවරඑළය

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව බතතරමලල

2013/01/04 දන සට
කයහතමක කව.

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල

2013/01/04 දන සට
කයහතමක කව.

II(ආ)පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව නකගකගකඩ

2013/01/04 දන සට
කයහතමක කව.

ඒ.එම.ඒ.ප. සරවරධන

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ඛනජ කතල කරමහනත අමහතතහතශය කකකළඹ 07

008201

බ. ජ. රහජපකෂ

II(අ) පනතය

පහකදශය කරමහනත කසසවහ
මධතසසථහනය-කරවට

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

59

017797

ඊ.එම. ආනනද කරණහ

II(අ) පනතය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

පහකදශය කරමහනත කසසවහ මධතසසථහනය කරවට

60

026914

ඩ.එසස.ජ. සලවහ

II(ආ)පනතය

ඛනජ කතල කරමහනත
අමහතතහතශය-කකකළඹ 07

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ
10

61

002527

බ.ඒ.ප. බහලසරය

II(අ) පනතය

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

කමකර කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 05

53

030986

ප.එම. ප. බණඩහර

II(ආ)පනතය

54

006210

කක.ඩ.ආර. කසදමපහල

II(අ) පනතය

55

009120

ඊ. ඒ. කජ. එල. ස. සනල

II(අ) පනතය

56

033412

එල.කක. සගතදහස

57

004624

58
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

කමකර කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල

I පනතය

ආගමන හහ වගමන
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආයරකවද කදපහරතකමනතව - මහරගම

ඩ.එසස.ට.ඩබලව. බසසනහයක

II(අ) පනතය

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

ආගමන හහ වගමන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 10

038528

එසස.එම.ඒ.කජ. කසසරසතහ

II(ආ)පනතය

ආයරකවද කදපහරතකමනතව-මහරගම

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 03

66

019901

ඒ.ඒ.ඒ. ශහනත බණඩහ

II(අ) පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-අමපහර

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය සමනතකරය

67

036847

ඩ.එසස.ඒ. රතනසර

II(අ) පනතය

වහරමහරග ඉතජකනර
කහරයහලය-සමනතකරය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - අමපහර

68

010266

ආර.ය. රහජපකෂ

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 10

69

031060

එම.ප.ස. ඩයසස

II(අ) පනතය

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

70

006894

එම.ඒ. වපල කමහර

II(ආ)පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

උසසස අධතහපන අමහතතහතශය - කකකළඹ 07

62

039151

එසස.එන.එසස.කක.ආර. නවරතන
බණඩහ

I පනතය

63

024298

කක.ඒ.ඩ. සරත

64

031704

65

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

උසසස අධතහපන අමහතතහතශය-කකකළඹ 07

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය කහදමහගම

II(අ) පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-කහදමහගම

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව බතතරමලල

බ.ආර.ප.කජ. බයගම

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

දසසතක අපනයන කකෂකරම කහරයහලය නවරඑළය

022080

එසස.ඒ. රතජත

II(අ) පනතය

දසසතක අපනයන කකෂකරම
කහරයහලය-නවරඑළය

කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථහනය සතහඑළය

75

023915

බ.එච.ඒ. සරකසසන

II(අ) පනතය

කකෂකරම පරකයෂණ
මධතසසථහනය-සතහඑළය

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

76

006969

ඩබ.ඩබලව. උපල ඥහනසර

II(අ) පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-තකණහමලය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය තකණහමලය

77

010895

කක. කනතතකමහර

II(අ) පනතය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ
කහරයහලය-තකණහමලය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය තකණහමලය

78

008687

එසස.එම. වමලරතන බණඩහ

II(අ) පනතය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

උඩරට ගපම පනරතතහපන
කදපහරතකමනතව - මහනවර

79

024223

ඩබලව.ජ.එසස.ජ. වකමසතහ

II(අ) පනතය

උඩරට ගපම පනරතතහපන
කදපහරතකමනතව-මහනවර

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

71

016491

ජ.ඩබලව.ස. ගණරතන

II(අ) පනතය

72

029266

ස. ජයකකකඩ

73

006944

74

සවනත කරණ
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

80

020840

ජ.ජ.ඒ. ඡයසතහ

II(අ) පනතය

81

021551

ය.ඩබලව. චනදකසසන

I පනතය

82

008392

ඩබලව.ඒ.එසස. ජයනත

I පනතය

83

009764

කක.ඩ.එසස.එසස. කසසනහසතහ

II(අ) පනතය

84

036406

ය.එසස. කරකහහන ඉනදක

II(ආ)පනතය

85

002432

එම.ඒ.ය.එසස. අතපතත

II(ආ)පනතය

86

002947

ඩබලව.එම. ගණරතන බණඩහ

II(ආ)පනතය

87

036308

එම.ඩ.ය. ජයතතග

II(ආ)පනතය

88

031006

ඩ.ඒ.එම. හඳපහනකගකඩ

II(ආ)පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

අපනයන කකෂකරම
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව කපරහකදණය

දසසතක කලකම කහරයහලය-කළතර

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - කළතර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කළතර

දසසතක කලකම කහරයහලය - කළතර

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-කළතර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කළතර

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඇලහපර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - ඉපකලදගම

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඉපකලදගම

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය අනරහධපර

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-අනරහධපර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - ඇලහපර

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ අමහතතහතශය කකකළඹ 02

සවනත කරණ

2013/01/08 දන සට
කයහතමක කව.

Page 10 of 36

- 2013

වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම

අන අඅකය සසසවක අඅකය

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

පලහත පහලන හහ පළහත සභහ
අමහතතහතශය-කකකළඹ 02

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ගලගමව

වනජව සහකහර අධතකෂ (වයඹ)
කහරයහලය - අනරහධපර

වනජව සහකහර අධතකෂ (වයඹ)
කහරයහලය-අනරහධපර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - ගලගමව

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය (මහනවර 11)
-මහනවර

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

II(අ) පනතය

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය (මහනවර 11) මහනවර

එසස. උපහල

II(අ) පනතය

රබර සතවරධන පහකදශය
කහරයහලය-රතනපර

දසසතක කලකම කහරයහලය - රතනපර

016335

ය.ඒ. දයහනනද

II(ආ)පනතය

දසසතක කලකම කහරයහලය-රතනපර

රබර සතවරධන පහකදශය කහරයහලය රතනපර

96

004824

ඩ.එම.කජ.බ. දසනහයක

II(අ) පනතය

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

97

031543

ඊ.ඒ. අරණ

II(ආ)පනතය

කමකර කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 03

89

033331

එම. අලගරසහම

II(ආ)පනතය

90

027460

ට.ඩබලව. කපසමදහස

II(ආ)පනතය

91

037153

ආර.එම. රණසතහ

II(අ) පනතය

92

007432

බ.ප.එන. ගණරතන

II(අ) පනතය

93

008364

එම.එම.ඩ.කක. මනතතග

94

010590

95

සවනත කරණ
2013/01/08 දන සට
කයහතමක කව.
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

98

045661

එසස.ඒ. සනල

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කමකර කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 05

99

006135

කක. බනදල රවන

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආපදහ කළමනහකරණ අමහතතහතශය කකකළඹ 07

100

006991

ප.එල.ය. ලයනකග

II(අ) පනතය

වරහය හහ මහහමහරග
අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

101

038481

කජ.ඒ.බ. ජයචනද

II(ආ)පනතය

ආපදහ කළමනහකරණ අමහතතහතශය-කකකළඹ
07

වරහය හහ මහහමහරග අමහතතහතශය බතතරමලල

102

006211

එම. මහනදසර

II(අ) පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-යකකලමලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය - ඉමදව

103

011901

එච.ඒ. නයනහනනද

II(අ) පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඉමදව

පහකදශය කලකම කහරයහලය යකකලමලල

104

005618

ඩබලව.එම.කජ. බණඩහර

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල
කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07

105

031239

ආර.එසස. චනදසර

II(ආ)පනතය

කගකවජන කසසවහ හහ වනජව
අමහතතහතශය-බතතරමලල

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 10

106

032238

එම.ජ. ජයරතන

II(ආ)පනතය

ධවර හහ ජලජ සමපත සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

කගකවජන කසසවහ හහ වනජව අමහතතහතශය බතතරමලල

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

ජහතක උදභද උදතහන කදපහරතකමනතව කපරහකදණය-මහනවර

පශ පරකයෂණ කහරයහලය - ගනකනදරව

පශ පරකයෂණ කහරයහලය-ගනකනදරව

ජහතක උදභද උදතහන කදපහරතකමනතව කපරහකදණය - මහනවර

රජකය මදණ කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 08

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

රජකය මදණ කදපහරතකමනතව - කකකළඹ
08

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල
කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07

II(ආ)පනතය

සමකදධ කකකමසහරසස ජනරහල
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

107

035851

ආර.ඒ. වමතපහල

II(අ) පනතය

108

036531

ඩබලව.ඒ. පයරතන

II(අ) පනතය

109

037052

ඩබලව.ඒ. චහමන ගණරතන

II(අ) පනතය

110

038082

ට.ඩ.ජ. පදමසර

II(අ) පනතය

111

009697

ආර.ප. අජනත

II(අ) පනතය

112

010834

ප. රහජපකෂ

II(ආ)පනතය

113

038484

බ.ආර. බහලසරය

II(ආ)පනතය

114

006119

ය.ප.එසස. ජයරතන

115

009128

එච.ඩ.එසස. ගණකසසකර

සවනත කරණ
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය-ගමපහ

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

වදලබල හහ බලශකත අමහතතහතශය කකකළඹ 07

එම.ඩබලව.ඒ.කජ.කක. වජයසරය

II(අ) පනතය

වදලබල හහ බලශකත අමහතතහතශය-කකකළඹ
07

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය - ගමපහ

037018

ඒ.ඒ. ගණරතන

II(අ) පනතය

ඉඩම කකකමසහරසස ජනරහල
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

වනජව සතරකෂණ කදපහරතකමනතව බතතරමලල

120

047780

ය.ඩ.එසස.කක. කපසමහනනද

II(ආ)පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

ඉඩම කකකමසහරසස ජනරහල
කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07

121

007405

එම.ඒ. ජයවරධන

II(අ) පනතය

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය-කරණලගල

දසසතක කමකර කහරයහලය - කරණලගල

122

019708

බ.එසස.එල. චනදනතලක

II(අ) පනතය

දසසතක කමකර කහරයහලය-කරණලගල

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය - කරණලගල

123

008389

එම. ඒ. කපසමරතන

I පනතය

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

සමහජ කසසවහ අමහතතහතශය - බතතරමලල

124

011334

එසස.එම. සරවරධන

II(අ) පනතය

සමහජ කසසවහ අමහතතහතශය-බතතරමලල

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල

116

013467

ජ.ඩ.ස.ප. ගණරතන

II(ආ)පනතය

117

045119

ජ.ව. කහසමතලක

118

049455

119

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම

අන අඅකය සසසවක අඅකය

පනතය

125

011513

ජ.ඩ. සනල

I පනතය

126

033521

එල.ප.ස.ප.කක. සරවරධන

II(අ) පනතය

127

003996

කක.ජ. රමතදහස

II(ආ)පනතය

128

033413

ඩබලව. ජ. සරත

II(අ) පනතය

129

015007

ඒ. සරයආරචච

II(අ) පනතය

130

030087

ට.ජ. අතල

II(ආ)පනතය

131

007562

ට.ඩබලව.කක. සමන ජයතලක

II(ආ)පනතය

132

017945

ඩබලව.ඒ. කමල

II(ආ)පනතය

133

009307

එච.එම.වය.ජ.එසස. ජයලත කමහර

II(ආ)පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

කමදටර රථ පවහහන
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල

කමදටර රථ පවහහන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 05

සහකහර සමකදධ කකකමසහරසස
කහරයහලය-හමබනකතකට

දසහ වන නළධහර කහරයහලය හමබනකතකට

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-හමබනකතකට

සහකහර සමකදධ කකකමසහරසස කහරයහලය හමබනකතකට

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කනළව

පහකදශය කලකම කහරයහලය - තවලම

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තවලම

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කනළව

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-බදලල

දසසතක කමකර කහරයහලය - බදලල

දසසතක කමකර කහරයහලය-බදලල

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - බදලල

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය-මහතකල

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

සවනත කරණ
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

අඩව වන නළධහර කහරයහලය-නවරඑළය

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය - මහතකල

II(ආ)පනතය

සතතව නෂසපහදන හහ කසකඛත
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

අඩව වන නළධහර කහරයහලය - නවරඑළය

කක.එල.එසස. කමහරසර

II(ආ)පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

037971

ඩබලව.ඒ.ස. මධරතග

II(ආ)පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

වන සතරකෂණ කදපහරතකමනතව බතතරමලල

138

039439

ඩබලව.එම. කසමහනනද

II(අ) පනතය

වන සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව බතතරමලල

139

035840

එම.අය.ඩ. .ගණකසසකර

II(ආ)පනතය

වනජව සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වන සතරකෂණ කදපහරතකමනතව බතතරමලල

140

036424

එච.එච. ධරමසර

II(අ) පනතය

වන සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වනජව සතරකෂණ කදපහරතකමනතව බතතරමලල

141

004974

ප.එච.ය. සමරවකම

II(අ) පනතය

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය-ගහලල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය ගහලල

142

013433

එසස.ප.ප. වකමකසසකර

II(අ) පනතය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය-ගහලල

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව - පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය - ගහලල

134

011382

එම.කක. බණඩහර

II(ආ)පනතය

135

053992

වය.එම.ජ.එච. කතසර

136

004698

137
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-මහනවර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - මහනවර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-මහනවර

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය මහනවර

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය කකකළඹ 05

II(ආ)පනතය

ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය-කකකළඹ
05

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

එන.ඒ.ප.එසස.කක. නශසශතක

II(ආ)පනතය

සතසසකකතක කටයත
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

ශ ලතකහ මනනකදදර කදපහරතකමනතව කකකළඹ 05

037150

එල. ජයතසසස

II(අ) පනතය

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

සතසසකකතක කටයත කදපහරතකමනතව බතතරමලල

149

037452

එන.කක. රණසතහ

II(ආ)පනතය

ශ ලතකහ මනනකදදර
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 03

150

005656

ආර.ජ. ධනරතන

II(ආ)පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කරවට

පහකදශය කලකම කහරයහලය ඇහපලයකගකඩ

151

011265

ඩබලව.එම.එසස. චහමනද

II(ආ)පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-ඇහපලයකගකඩ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කරවට

143

002130

ඩ. එම. දයහනනද

II(ආ)පනතය

144

017923

කක.ඒ. ගණරතන

II(අ) පනතය

145

016518

එම.ඒ.එච. බණඩහ

II(අ) පනතය

146

029503

ඩ.ඩ.එසස. නහනයකකහර

147

007101

148
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

දසසතක කමකර කහරයහලය-පහනදර

ජහතක සතකවදදතහන කදපහරතකමනතව කදහවල

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල

දසසතක කමකර කහරයහලය - පහනදර

II(ආ)පනතය

ජහතක සතකවදදතහන
කදපහරතකමනතව-කදහවල

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල

එච.එම.එසස.ඩබලව. බණඩහර

I පනතය

දසසතක කරමහනත ශහලහ පරකෂක
ඉතජකනර කහරයහලය-මහනවර

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව -පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය(මහනවර 1) මහනවර

038989

එච.එම. ය.බ. කහසරත

II(අ) පනතය

කගකඩනපගල කදපහරතකමනතව -පධහන
ඉතජකනර කහරයහලය(මහනවර 1)-මහනවර

දසසතක කරමහනත ශහලහ පරකෂක
ඉතජකනර කහරයහලය - මහනවර

157

010618

එන. සබසතහ

II(අ) පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-හහරසසපතතව

දසසතක කලකම කහරයහලය - මහනවර

158

020696

ඩබලව.එම. එන. බ. වරකසසකර

II(ආ)පනතය

දසසතක කලකම කහරයහලය-මහනවර

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය හහරසසපතතව

159

003973

ජ.ව.ප. රතනවර

II(ආ)පනතය

ආණඩකව රස පරකෂක
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

කවරළ සතරකෂණ කදපහරතකමනතව කකකළඹ 10

160

007579

ආර.කක.කක. කලකදරහ

II(අ) පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආණඩකව රස පරකෂක කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

152

007964

ජ.ජ.එච. කපකරරහ

II(ආ)පනතය

153

036060

ප.එල.එසස.ආර. අලවසස

II(අ) පනතය

154

045536

එසස.එන. කරදහත කමහර

155

016737

156
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

දසසතක කලකම කහරයහලය-ගහලල

රහණ ජහතක අධතහපන වදතහපඨය අකමමන

II(අ) පනතය

රහණ ජහතක අධතහපන
වදතහපඨය-අකමමන

දසසතක කලකම කහරයහලය - ගහලල

ඩබලව.එම.එම. වරසතහ

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-කරණලගල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය කරණලගල

030998

ඩ.ජ.ට. වකජරතන

II(අ) පනතය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ
කහරයහලය-කරණලගල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය කරණලගල

165

012967

ඩබලව.එම.ස. වකජරතන

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-මහනවර

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

166

021587

එච.එම.ඒ. බණඩහර

II(අ) පනතය

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය මහනවර

167

010030

එච.එම. රතබණඩහ

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-වහරයකපකල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය කරණලගල

168

010132

ඩ.එසස. රහජපකෂ

II(අ) පනතය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ
කහරයහලය-කරණලගල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය වහරයකපකල

169

009394

ය.ප. සමරසතහ

II(ආ)පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තතගලල

අඩව වන නළධහර කහරයහලය - වලසසමලල

161

007774

වය.ප. මහනද

II(අ) පනතය

162

039288

වය.ජ. රනජන

163

012205

164
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

170

044724

කජ. කහසවහමහනකග

II(ආ)පනතය

171

002519

ඒ.එම.ඒ. අකබකකදන

II(අ) පනතය

172

010425

කජ.ඒ.කජ. ජයකකකඩ

II(ආ)පනතය

173

009281

ආර.ඩ. කහසවහපතරණ

II(ආ)පනතය

174

029768

එම.ඊ. කරතරතන

II(ආ)පනතය

175

003068

ජ.එම.අය. ගජනහයක

II(අ) පනතය

176

009560

එසස.එම. රතනහයක

II(ආ)පනතය

177

028879

ඩබලව.ඩබලව.ආර.ඒ.
කරණහරතන

II(ආ)පනතය

178

040023

කක.එච.ඩ.ආර.ය. කමහර

II(අ) පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

අඩව වන නළධහර කහරයහලය-වලසසමලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය - තතගලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය-පනනල

පශ වමරශන මධතසසථහනය - පනනල

පශ වමරශන මධතසසථහනය-පනනල

පහකදශය කලකම කහරයහලය - පනනල

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තහකගකඩ

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - මහතර

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-මහතර

පහකදශය කලකම කහරයහලය - තහකගකඩ

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කනදකපටය

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - බදලල

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-බදලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කනදකපටය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

ජහතක කභකතක සපලසම කදපහරතකමනතව
- බතතරමලල

ජහතක කභකතක සපලසම
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

179

007902

ජ.එච. ඉනදකසදම

I පනතය

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

180

009135

එච. එම. සභසර

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 03

181

009319

ඊ.ප.එන. කසදමසර

II(අ) පනතය

සතසසකකතක හහ කලහ කටයත
අමහතතහතශය-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

182

009328

කක. අකබසනදර

II(අ) පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

සතසසකකතක හහ කලහ කටයත අමහතතහතශය බතතරමලල

183

027241

එසස.ඒ. පදමලහල

II(ආ)පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-මතගම

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - කළතර

184

036691

කක.ඒ. කරණහකසසන

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-කළතර

දසසතක කමකර කහරයහලය - මතගම

185

037977

ඩ.ඩ. ජයසතහ

II(ආ)පනතය

දසසතක කමකර කහරයහලය-මතගම

පහකදශය කලකම කහරයහලය - මතගම

186

013263

ප. එම. සමත

II(ආ)පනතය

කරජසසටහර ජනරහල
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය - කකකළඹ
07

187

033380

එසස.බ.ඒ. සමරකකදන

II(අ) පනතය

වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය-කකකළඹ
07

කරජසසටහර ජනරහල කදපහරතකමනතව බතතරමලල
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය කකකළඹ 05

II(ආ)පනතය

ජනමහධත හහ පවකතත අමහතතහතශය-කකකළඹ
05

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

ඩ.එම. කසසනහරතන

II(අ) පනතය

බදධ ශහසන හහ ආගමක කටයත
අමහතතහතශය,-කකකළඹ 07

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

026774

එම.ඒ.ආර.අය. රහජපකෂ

II(ආ)පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

බදධ ශහසන හහ ආගමක කටයත
අමහතතහතශය, - කකකළඹ 07

192

006564

එසස.ඩ. සර කහසමනත

II(අ) පනතය

කවරළ සතරකෂණ
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

මනසසබල හහ රකරකෂහ කදපහරතකමනතව නකගකගකඩ

193

030075

ආර.එම.ප.කක. රතනහයක

II(ආ)පනතය

මනසසබල හහ රකරකෂහ
කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - වරකහකපකල

194

038485

ඩබලව.ප. කසනරත වකමරතන

II(ආ)පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-වරකහකපකල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - ගමපහ

195

046600

ට.එම.ප. රතනසර

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-ගමපහ

කවරළ සතරකෂණ කදපහරතකමනතව කකකළඹ 10

196

039075

ඩබලව. තලකරතන

II(අ) පනතය

ගහම සතවරධන අභතහස හහ පරකයෂණ
ආයතනය-කකකළඹ 08

ආයරකවද කදපහරතකමනතව - මහරගම

188

025136

ට. එල. පනහනද

II(ආ)පනතය

189

030107

එන.ඒ.එසස. දපත

190

017484

191
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

ආයරකවද කදපහරතකමනතව-මහරගම

ගහම සතවරධන අභතහස හහ පරකයෂණ
ආයතනය - කකකළඹ 08

II(ආ)පනතය

මනසසබල හහ රකරකෂහ
කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

පහරලකමනත කටයත අමහතතහතශය බතතරමලල

ඩබලව. කහසවහමහන

II(අ) පනතය

පහරලකමනත කටයත
අමහතතහතශය-බතතරමලල

මනසසබල හහ රකරකෂහ කදපහරතකමනතව නකගකගකඩ

002644

ඒ.එම.ඩබලව. අකබසනදර

II(අ) පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-උඩපළහත

උඩරට ගපම පනරතතහපන
කදපහරතකමනතව - මහනවර

201

010271

එල.ප. රතජත

II(ආ)පනතය

අපනයන කකෂකරම පරකයෂණ
මධතසසථහනය-දපලපටය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - උඩපළහත

202

029230

ප.ජ.ඒ. කමහර

II(අ) පනතය

උඩරට ගපම පනරතතහපන
කදපහරතකමනතව-මහනවර

අපනයන කකෂකරම පරකයෂණ
මධතසසථහනය - දපලපටය

203

008634

එම.බ. සමරවර

II(අ) පනතය

කකෂකරම පරකයෂණ හහ සතවරධන
මධතසසථහනය - කහකගකලල-බණඩහරකවල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය බණඩහරකවල

204

031057

ට.එම. ධරමදහස

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-බණඩහරකවල

කකෂකරම පරකයෂණ හහ සතවරධන
මධතසසථහනය - කහකගකලල - බණඩහරකවල

205

031197

බ.කක.ට. කමහරසර

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-කලවහන

දසසතක කලකම කහරයහලය - රතනපර

197

050223

එච.ඒ. නමල ශහනත

II(අ) පනතය

198

029879

කක.එච.ස. වකජකසසකර

199

031058

200
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වවරෂක සසථවන මවරවම

- 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය
නම

අන අඅකය සසසවක අඅකය

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

දසසතක කලකම කහරයහලය-රතනපර

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය කලවහන

පහකදශය කලකම කහරයහලය-බලතකගකඩ

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-බලතකගකඩ (i) - බලතකගකඩ

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-බලතකගකඩ (i)-බලතකගකඩ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - බලතකගකඩ

කජ.ඒ.එල. අමරසර

II(ආ)පනතය

නත කකටමපත සමපහදක
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල

039080

එම.ඩ. තලකරතන

II(අ) පනතය

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල

නත කකටමපත සමපහදක
කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

211

010431

කක.එච.ඒ. සරකසසන

II(අ) පනතය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ
කහරයහලය-තසසසමහහරහම

වනජව සහකහර අධතකෂ
(දකණ)කහරයහලය - ලණගමකවකහර

212

036986

ස. ජහකගකඩ

II(ආ)පනතය

වනජව සහකහර අධතකෂ
(දකණ)කහරයහලය-ලණගමකවකහර

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය තසසසමහහරහම

213

002152

ට. එච. ස. කක. වකජකසසකර

II(ආ)පනතය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

රජකය කරමහනත ශහලහව - කකකකලකනනහව

214

032709

එසස.කක.කක. පයසර

II(ආ)පනතය

රජකය කරමහනත ශහලහව-කකකකලකනනහව

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය - රදගම

206

037390

බ.ඒ. රතජත

II(ආ)පනතය

207

009095

ඩ.කක. වකජරතන

II(ආ)පනතය

208

030270

එම.එම.ඩ.කක. මපණකකඩවර

209

029799

210
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වවරෂක සසථවන මවරවම

- 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

215

038772

ප.එච.එසස. ජයතලක

II(ආ)පනතය

216

020845

බ.ප.ඡ.ආර. කමහරතතග

II(අ) පනතය

217

039026

ආර.එච.එම.ආර.එසස. රතනහයක

II(ආ)පනතය

218

035008

එම. ගණකසසකර

II(ආ)පනතය

219

038063

ආර.ජ. ජයතලක

II(ආ)පනතය

220

039932

ය.එන.ප. කපකරරහ

II(ආ)පනතය

221

010544

ඩ.එම.ඒ.ජ. බතඩහ

II(අ) පනතය

222

032451

ඩබලව.ආර.කජ. බණඩහර

II(ආ)පනතය

223

009207

ඩබලව.එච.එම. ජයවකම

II(අ) පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය-රදගම

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ
10

අපනයන කකෂකරම
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය - උඩනවර

ඉඩම නරවල කරකම කහරයහලය-උඩනවර

අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව කපරහකදණය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කලගලල

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කලගලල

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කලගලල

කහරමක වදහල - කලගලල

කහරමක වදහල-කලගලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කලගලල

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තමපකන

පහකදශය කලකම කහරයහලය - හතරලයදද

පහකදශය කලකම කහරයහලය-හතරලයදද

පහකදශය කලකම කහරයහලය - තමපකන

කකෂකරම කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

අපනයන කකෂකරම කදපහරතකමනතව කපරහකදණය
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

අපනයන කකෂකරම
කදපහරතකමනතව-කපරහකදණය

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - කලගලල

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-කලගලල

කකෂකරම කදපහරතකමනතව - කපරහකදණය

II(අ) පනතය

වකදශ රකයහ පවරධන හහ සබසහධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ඉදකරම, ඉතජකනර කසසවහ, නවහස හහ කපකද
පහසකම අමහතතහතශය - බතතරමලල

ජ.ප. කහසමචනද

II(ආ)පනතය

ඉදකරම, ඉතජකනර කසසවහ, නවහස හහ කපකද
පහසකම අමහතතහතශය-බතතරමලල

වකදශ රකයහ පවරධන හහ සබසහධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 01

037815

ඩ.ප.කක. කමතතහනනද

II(අ) පනතය

පහකදශය කලකම කහරයහලය-වරකපටය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය වරකපටය

229

042074

එසස.ව.ආර. නලකම

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-වරකපටය

පහකදශය කලකම කහරයහලය - වරකපටය

230

028990

ඩබලව.එම.එන.කක. ජයමපත

II(අ) පනතය

කකෂකරම අමහතතහතශය-බතතරමලල

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - කකකළඹ
05

231

039949

කජ.ප. කජදතවතශ

II(ආ)පනතය

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-කකකළඹ 05

කකෂකරම අමහතතහතශය - බතතරමලල

232

002869

එසස.එම.එසස. ධනපහල

II(අ) පනතය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

සමහගම කරජසසටහර කදපහරතකමනතව කකකළඹ 10

224

031779

ඉකසඩ.ඒ.එම. යහසර

II(ආ)පනතය

225

039329

ආර.එසස. රතජත

II(අ) පනතය

226

029159

එසස.ප.ය.එම. කසනරත

227

033405

228
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

233

038936

එසස.ඒ.එච.කජ. කමහර

II(අ) පනතය

සමහගම කරජසසටහර
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 10

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ
10

234

026843

ඊ.කක. ජයතතග

I පනතය

කගකවජන සතවරධන
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව නකගකගකඩ

235

034093

එච.ඩ.එසස. ලතකහනහථ

II(ආ)පනතය

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

කගකවජන සතවරධන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

236

038963

කක. ගමකග

II(ආ)පනතය

ශ ලතකහ මනනකදදර
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 05

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ
10

237

041075

එසස.එච.ප.එසස. ආනනද

II(ආ)පනතය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

ශ ලතකහ මනනකදදර කදපහරතකමනතව කකකළඹ 05

238

010181

ජ.ඒ.කජ. කපකරරහ

II(අ) පනතය

වහරමහරග ඉතජකනර
කහරයහලය-කපකකළකනනරව

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය හඟරකකගකඩ

239

039929

ට.එච.එම. පයතකර

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-හඟරකකගකඩ

වහරමහරග ඉතජකනර කහරයහලය කපකකළකනනරව

240

007867

එම.එසස. ජයනත

II(අ) පනතය

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

241

016431

බ.කක.එල. රතජත

II(ආ)පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය

නම

අන අඅකය සසසවක අඅකය

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

වකදශ කටයත අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ජහතක උරමයන පළබද අමහතතහතශය බතතරමලල

II(අ) පනතය

ජහතක උරමයන පළබද
අමහතතහතශය-බතතරමලල

අධතහපන පකහශන කදපහරතකමනතව බතතරමලල

ඵච.බ. චනදලහල

I පනතය

අධතහපන පකහශන
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

වකදශ කටයත අමහතතහතශය - කකකළඹ 01

017004

ප. ඒ. නනදන

II(අ) පනතය

වහණජ කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල

027889

ඩබලව.ජ.එන. කපසමසර

II(ආ)පනතය

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

වහරමහරග කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07

242

029283

එච.ආර.ය. වරවරධන

II(අ) පනතය

243

045677

ඩ.ස. සනල

II(ආ)පනතය

244

004016

එච.එච. කරදහන

II(අ) පනතය

245

034530

ඩ.එම.කක.කජ. බණඩහර

II(ආ)පනතය

246

009497

එන. කසදමතලක

II(අ) පනතය

247

014111

එච.එම.ඒ. කපකරරහ

248

041286

249

250
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

වහරමහරග කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

වහණජ කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 02

පහකදශය කලකම කහරයහලය-කදහවල

දරගහනගර ජහතක අධතහපන වදතහපඨය අලතගම

වහරමහරග කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

පහකදශය කලකම කහරයහලය - කදහවල

II(ආ)පනතය

දරගහනගර ජහතක අධතහපන
වදතහපඨය-අලතගම

වහරමහරග කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07

ඒ.ඒ.එසස.ආර. අමරසතහ

I පනතය

සයනල ජහතක අධතහපන
වදතහපඨය-කවයනකගකඩ

සමපකහර හහ අභතනතර කවළඳ
අමහතතහතශය, - කකකළඹ 02

036892

ඊ. ඒ. ස. ප. එදරසතහ

II(ආ)පනතය

සමපකහර හහ අභතනතර කවළඳ
අමහතතහතශය,-කකකළඹ 02

සයනල ජහතක අධතහපන වදතහපඨය කවයනකගකඩ

257

030275

එච.ඒ.එන. ආරයදහස

II(අ) පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

ජහතක කභකතක සපලසම කදපහරතකමනතව
- බතතරමලල

258

036729

ඩබලව.ඩ. කරණහපහල

II(ආ)පනතය

ජහතක කභකතක සපලසම
කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

259

002844

ජ.ඒ. දයහරතන

II(අ) පනතය

වපවල කරමහනත අමහතතහතශය-කකකළඹ 02

කශසෂසඨහධකරණය - කකකළඹ 12

251

037188

එසස.ඩබලව. අකබරතන

II(ආ)පනතය

252

017790

ඩ.ඩ. කලකසසකර

II(ආ)පනතය

253

033451

ඒ.ඒ.ඩ. කසනරත

II(අ) පනතය

254

037372

කජ.ප.කක.එන. කමහර

255

030085

256

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම

- 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

260

054464

කක.ඩ.ජ. සකමදරතන

II(ආ)පනතය

261

031371

ඒ.එසස. ආරයසතහ

II(ආ)පනතය

262

041742

එම. ජ.ඩබලව. මලවතතකග

II(ආ)පනතය

263

021216

කක.ප.ප. තලකරතන

II(අ) පනතය

264

030909

කක.එම.ය.ආර කකදනහර

II(ආ)පනතය

265

034484

ආර.එම. කපසමදහස

II(ආ)පනතය

266

039044

බ.ඩබලව. ආරයපහල

II(ආ)පනතය

267

008782

එච.ඒ.බ. බපසල කපකරරහ

II(අ) පනතය

268

024521

එච.එම. ආරයදහස

II(අ) පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

කශසෂසඨහධකරණය-කකකළඹ 12

වපවල කරමහනත අමහතතහතශය - කකකළඹ
02

උතර මපද පළහත නකයදජත සරකවයර
ජනරහල කහරයහලය-අනරහධපර

දසසතක කමකර කහරයහලය - අනරහධපර

දසසතක කමකර කහරයහලය-අනරහධපර

උතර මපද පළහත නකයදජත සරකවයර
ජනරහල කහරයහලය - අනරහධපර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කමකනරහගල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය කමකනරහගල

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-කමකනරහගල

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කමකනරහගල

පහකදශය කලකම කහරයහලය-බතතල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය - බතතල

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය-බතතල

පහකදශය කලකම කහරයහලය - බතතල

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව නකගකගකඩ

සමහජ කසසවහ කදපහරතකමනතව-නකගකගකඩ

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

සවනත කරණ
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වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

සවනත කරණ

269

003528

ඩ.ඒ.එසස.ප. දසහනහයක

II(අ) පනතය

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව-කකකළඹ
07

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

270

008773

කජ.ප.ජ. සරනමල

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

කඩහ සතවරධන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

271

004791

ප.එම.ඩබලව.ප.ඩ. දසහනහයක

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය - කකකළඹ 10

272

008435

ඩ.ආර.ය.ආර. ජයලත

II(අ) පනතය

තපපපල කසසවහ අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

273

007055

ප.ව.ය. ජයතසසස

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල

2013/01/03 දන සට
කයහතමක කව.

274

008499

බ.ඒ.එම. බහලසරය

II(අ) පනතය

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

2013/01/03 දන සට
කයහතමක කව.

275

016535

එන.එසස.ආර.එසස. නහනහයකකහර

II(අ) පනතය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

අධතහපන අමහතතහතශය - බතතරමලල

2013/01/08 දන සට
කයහතමක කව.

276

031326

කක. එන. වලපටකග

II(ආ)පනතය

අධතහපන අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

2013/01/08 දන සට
කයහතමක කව.

277

045653

අය.ජ. සමරවර

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

2013/01/08 දන සට
කයහතමක කව.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

සවනත කරණ

පරසර අමහතතහතශය-බතතරමලල

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

2013/02/18 දන සට
කයහතමක කව.

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පරසර අමහතතහතශය - බතතරමලල

2013/02/18 දන සට
කයහතමක කව.

පවහහන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

2013/02/18 දන සට
කයහතමක කව.

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

පවහහන අමහතතහතශය - කකකළඹ 10

2013/02/18 දන සට
කයහතමක කව.

ඩබලව.කක. ශහනත කමහර

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආහහර කකකමසහරසස කදපහරතකමනතව කකකළඹ 02

2013/02/27 දන සට
කයහතමක කව.

005626

ජ.එල. සනල රතජත

II(ආ)පනතය

ආහහර කකකමසහරසස
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

2013/02/27 දන සට
කයහතමක කව.

284

002674

ජ.ඩ. පදමසර කපකරරහ

II(අ) පනතය

ආහහර කකකමසහරසස
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 02

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

2013/03/01 දන සට
කයහතමක කව.

285

050000

කක.ජ.ආර. වකජවරධන

II(ආ)පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආහහර කකකමසහරසස කදපහරතකමනතව කකකළඹ 02

2013/03/01 දන සට
කයහතමක කව.

286

010476

එසස. අකබවකමසතහ

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය - කකකළඹ
10

2013/03/17 දන සට
කයහතමක කව.

278

009206

ඩබලව.ඩ.ආර. පනහනද

II(අ) පනතය

279

048530

ඩ.ස.ප. වකජසනදර

II(අ) පනතය

280

007279

ඩබලව. අරණ ශහනත

II(අ) පනතය

281

009783

කක.ට.එසස. උදයසර

282

003289

283
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

287

036230

එසස.එච.ජ. ද සලවහ

II(ආ)පනතය

288

021948

එසස.එම. වමලරතන

II(අ) පනතය

289

023283

කක.ජ.ඒ. නමල

II(ආ)පනතය

290

009628

ආර.ජ.එල. වරසර

II(අ) පනතය

291

022185

එච.ආර. දයහරතන

II(අ) පනතය

292

024539

ඩබලව.ඒ.එල. කහසමදහස

I පනතය

293

039469

ය.ආර.ප. වමලසරය

II(ආ)පනතය

294

010280

එල.ඩ.ඒ. කරදහන

II(අ) පනතය

295

026438

කක.එම. පනහනද

I පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

ආරථක සතවරධන අමහතතහතශය-කකකළඹ 10

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

නකයදජත ඉඩම කකකමසහරසස
කහරයහලය-කදබරවපව

පහකදශය කලකම කහරයහලය තසසසමහහරහම

පහකදශය කලකම කහරයහලය-තසසසමහහරහම

නකයදජත ඉඩම කකකමසහරසස කහරයහලය කදබරවපව

කකෂකරම පරකයෂණ
මධතසසථහනය-කතලජජවල

කරද පරකයෂණ මධතසසථහනය - තහකගකඩ

කරද පරකයෂණ මධතසසථහනය-තහකගකඩ

කකෂකරම පරකයෂණ මධතසසථහනය කතලජජවල

කගකවජන සතවරධන
කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය - කකකළඹ
05

දසසතක මනනකදදර කහරයහලය-කකකළඹ 05

කගකවජන සතවරධන කදපහරතකමනතව කකකළඹ 07

දසහ වන නළධහර කහරයහලය-කළතර

වභහග කදපහරතකමනතව - බතතරමලල

වභහග කදපහරතකමනතව-බතතරමලල

නතපත කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 12

සවනත කරණ
2013/03/17 දන සට
කයහතමක කව.
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ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

නතපත කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 12

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය - කකකළඹ 03

II(ආ)පනතය

රහජත ආරකෂක හහ නහගරක සතවරධන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 03

බසසනහහර කළහප 11 කමකර කහරයහලය පහනදර

එම. ආනනද රතනවර

II(ආ)පනතය

බසසනහහර කළහප 11 කමකර
කහරයහලය-පහනදර

දසහ වන නළධහර කහරයහලය - කළතර

010244

ට. ඒ. එම. සරවරධන

II(අ) පනතය

වහරමහරග කදපහරතකමනතව-කකකළඹ 07

පහකදශය මනනකදදර (කපසසබලව
II)කහරයහලය - කමකරටව

300

039952

එම.එච.අය.කක. මලවපනන

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර (කපසසබලව
II)කහරයහලය-කමකරටව

වහරමහරග කදපහරතකමනතව - කකකළඹ 07

301

006815

ස.ඒ. වකමසරය

II(අ) පනතය

දසසතක කලකම කහරයහලය-කරණලගල

කදවහව වහරමහරග කළමනහකරණ අතශය ගකලකවල

302

039867

එම.ආර.ප. රතජත

II(ආ)පනතය

කදවහව වහරමහරග කළමනහකරණ
අතශය-ගකලකවල

දසසතක කලකම කහරයහලය - කරණලගල

303

010999

ඩ.එම. ඒකනහයක

II(අ) පනතය

කලහප වහරමහරග අධතකෂ
කහරයහලය-කපකකළකනනරව

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය හඟරකකගකඩ

304

031906

ඒ.එල.ප. කලකකකග

II(ආ)පනතය

ශ ලතකහ ජහතක වනජව පරකයෂණ හහ
පහණ කකනදය-ගරතකල

කලහප වහරමහරග අධතකෂ කහරයහලය කපකකළකනනරව

296

029002

එසස.එසස.ආර.එන. පදප කමහර

II(ආ)පනතය

297

029162

එසස.ඩ.ඩබලව. ජයරතන

298

030227

299

සවනත කරණ

Page 34 of 36

- 2013

වවරෂක සසථවන මවරවම
ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-හඟරකකගකඩ

ශ ලතකහ ජහතක වනජව පරකයෂණ හහ
පහණ කකනදය - ගරතකල

පහකදශය කලකම කහරයහලය-වලගමව

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය වපලලවල-හතකතකටඅමණ

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-වපලලවල-හතකතකටඅමණ

පහකදශය කලකම කහරයහලය - වලගමව

ඒ.ඩබලව. දසහනහයක

II(අ) පනතය

මදල හහ කමසමපහදන
අමහතතහතශය-කකකළඹ 01

ජහතක කඩහ වවදත ආයතනය - කකකළඹ
07

009969

ඒ. අතකකදරල

II(අ) පනතය

ජහතක කඩහ වවදත ආයතනය-කකකළඹ 07

මදල හහ කමසමපහදන අමහතතහතශය කකකළඹ 01

310

008824

ඩබලව.එම.ය. වකජසනදර

II(අ) පනතය

පපලලට සතරකෂණ කසසවය-ගනකනදරව

පහකදශය මනනකදදර කහරයහලය හහරසසපතතව

311

033420

එම.ජ.එම.ප.කක. ජයසතහ

II(ආ)පනතය

පහකදශය මනනකදදර
කහරයහලය-හහරසසපතතව

පපලලට සතරකෂණ කසසවය - ගනකනදරව

312

013356

එල.කක.එන. කකකඩතවකක

II(ආ)පනතය

පපලලට සතරකෂණ කසසවය-ගනකනදරව

පශ වමරශන මධතසසථහනය - කණඩසහකල

313

040393

ඊ.එම.ය.ඒ. ගණරතන

II(ආ)පනතය

පශ වමරශන මධතසසථහනය-කණඩසහකල

පපලලට සතරකෂණ කසසවය - ගනකනදරව

305

036646

එච.ජ. සනල හතරසතහ

II(ආ)පනතය

306

030032

ඒ.එම. චමනද කමහර

II(ආ)පනතය

307

036529

ඩ.එම.ඒ. කමහර

308

009175

309

සවනත කරණ

Page 35 of 36

වවරෂක සසථවන මවරවම

- 2013

ඒකවබදධ රයදර සසසවය
අන අඅකය සසසවක අඅකය

නම

පනතය

වරතමවන සසසවව සසථවනය

නව සසසවව සසථවනය

සවනත කරණ
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